
1 Pastor Chris
KRISTUS: NÁŠ SPROSTREDKOVATEĽ A ZMIERITEĽ

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus 
(1.Timoteovi 2:5).

Biblia v Rímskym 6:14 uvádza „Hriech totiž nebude panovať nad vami …” Problém hriechu
bol už vysporiadaný. V Starej Zmluve Prorok Izaiáš zvolal  „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou
medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli  Jeho tvár pred vami,  takže nepočuje” (Izaiáš
59:2).

Ako  vieme  už  to  viac  neplatí  kvôli  dosiahnutému  spásonosnému  dielu  Krista.  On  je
sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi. Biblia hovorí ako Boh bol v Kristovi a zmieroval svet –
svet hriešnikov k sebe – nepočítal priestupky proti nim. Hospodin nedrží proti tebe žiaden hriech a
to všetko pre Ježiša. Naše hriechy boli položené na Neho. Ani jeden človek by dnes nemal znášať
trest za svoje hriechy, pretože Ježiš za ne zaplatil kompletnú pokutu. Bol odsúdený za nás (Izaiáš
53:5).

Následne po svojom obetovaní sa v našom mene, Ježiš inicioval a zariadil zmier bez Bohom
a človekom. Zmieril ľudstvo naspäť k Bohu. Človek sa pre Adamovu neposlušnosť stal odcudzený
od Božieho života, ale Ježiš nás zmieril s Otcom cez smrť.

Kolosenským 1:21 – 22 prehlasuje  „Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich)
zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás
postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony.” Neskoršia časť verša jasne odhaľuje účel
zmierenia:  „aby  vás  postavil  pred  seba  svätých,  nepoškvrnených  a  bez  úhony.”  Teraz  si
kvalifikovaný  žiť  v  prítomnosti  Boha,  bez  pocitu  podradenosti,  viny  či  odsúdenia.  Ostávaš
oslobodený od všetkých obvinení, keďže si bol ospravedlnený Jeho milosťou. Nech je požehnaný
Hospodin!

O tomto je evanjelium! Dôvod prečo si svätý, nevinný a ospravedlnený pred Otcom nie je z
dôvodu toho čo si ty sám urobil alebo neurobil. Ide o dôsledok toho čo spravil Ježiš. Jeho smrť,
pochovanie a zmŕtvychvstanie nás zmierilo k Otcovi a prinieslo do jednoty a spoločenstva s Ním.
Aleluja!

VYZNANIE
Ja som odhalením Otcovej  spravodlivosti,  povolaný preukázať  Jeho slávu a dokonalosť.

Kráčam a žijem vo svetle tak ako On je vo svetle; svetlo Jeho Slova a spravodlivosti. A preto v
tomto živote kraľujem s dominanciou nad chorobou, nemocou, chudobou, temnotou a elementami
tohto sveta. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:10; Rímskym 8:31 – 34; Židom 7:25
1.ročný Biblický plán: Rímsky 6:1 – 14   &   Žalm 56 – 59
2.ročný Biblický plán: Lukáš 12:22 – 34   Sudcovia 7



2 Pastor Chris 
NIE Z TOHTO SVETA 

Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo 
svete žili - predpismi? (Kolosenským 2:20). 

Niektorí  kresťania si  neuvedomujú to,  že teraz sa nachádzajú v Božom kráľovstve.  Žijú
akoby ešte boli vo svete. Ich skutky a reakcie, myšlienky, slová a odpovede sa podobajú ľuďom
sveta. Miesto kráčania vo viere chodia podľa zmyslových pocitov; to značí život riadený podľa
fyzického vnímania. O tom však nie je život kresťana. My žijeme v duchovnom kráľovstve kde sa
viera stala našim životným štýlom. 

Odkedy už nie si z tohto sveta, Boh očakáva od teba žiť nad svetom. Ježiš povedal v Jánovi
15:19 „Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás
vyvolil zo sveta, ...“ Nebuďme prekvapení keď Duch cez apoštola Pavla upozorňoval „Prečo ešte
stále žijete ako vo svete, keď už žijete v Kristovi, v Duchu?“ Neskôr v Galatským 5:25 nám hovorí
ako máme kráčať v Duchu, lebo žijeme v Duchu. 

Teraz ako znovuzrodený žiješ súčasne v dvoch svetoch: fyzickom svete a tom duchovnom.
Potrebuješ byť uvedomelý o duchovnej sfére do akej si sa narodil a pôsobíš v nej. Prežívaj život
neba tu na zemi, lebo ty si obyvateľ neba. Tvoje uvažovanie, odpovede na okolnosti a náhľad na
život musia vychádzať z nebeskej perspektívy, podľa stanoviska Slova. Tvoje rozjímanie by sa malo
odlišovať od prirodzeného človeka. 

Ty nažívaš v duchovnom kráľovstve s duchovnými princípmi. Musíš mať takéto vedomie.
Keď to pochopíš, začneš sa tešiť akonáhle čelíš výzvam či krízam, lebo máš istotu ako sa všetko
obráti na tvoje dobro. Je to mu tak, lebo v našom kráľovstve vieme len ako víťaziť a postupovať zo
slávy na slávu. Dominujeme tomuto fyzickému svetu s princípami nášho nebeského Kráľovstva.
Aleluja!  

VYZNANIE
Vďaka  patrí  Hospodinovi,  ktorý  ma  preniesol  z  domény  temnoty  do  kráľovstva  Jeho

milovaného  Syna.  V  Ňom  žijem,  hýbem  sa  a  mám  svoje  bytie!  On  je  moje  miesto  –  miesto
odpočínku,  zdravia,  bohatstva,  bezpečia i  pokoja s prosperitou.  V mojom svete  robím vplyv na
základe princípov Božieho úžasného kráľovstva do ktorého patrím, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:3; 2. Korintským 5:7; Rímskym 9:8; Kolosenským 1:12 – 13 
1.ročný Biblický plán: Rímskym 6:15 – 7:1 – 6   &   Žalm 60 – 63
2.ročný Biblický plán: Lukáš 12:35 – 48   &   Sudcovia 8



3 Pastor Chris
NA JEHO PODOBU

a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy 
(Efezským 4:27). 

Efezským 5:1 pripomína nám, teda Jeho milovaným deťom byť „imitátormi Boha“. Odkedy
máme v sebe Jeho život a náturu je to naozaj možné. A preto dokážeme hovoriť ako On, milovať
ako miluje On a kráčať v absolútnej prevahe a dominancii na zemi ako to robil Ježiš. Ako je On tak
sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17). 

Ako znovuzrodený si narodený po druhom Adamovi a tým je Ježiš Kristus. Bol si stvorený
na Jeho spravodlivú podobu a opravdivú svätosť. 2.Korintským 5:17 hovorí „Preto ak je niekto v
Kristovi, je nové stvorenie ...“ Nové stvorenie sa nanovo narodilo na obraz Boha (Kolosenským
3:10). Znamená to, že teraz je z teba nová osoba s Božím charakterom.  Ten pravý dôvod prečo
dokážeš imitovať Krista. Nech akokoľvek dôkladne vytrénuješ opice alebo šimpanzy, nikdy z nich
nebudú ľudia pretože nemajú ľudskú náturu. Nato aby si bol človekom sa musíš najskôr narodiť ako
človek. 

Rozpamätaj si na sedem synov Skevu pokúšajúc sa kopírovať Pavla pri vyháňaní diablov,
hoci  neboli  znovuzrodení.  Nemali  v  sebe  život  Krista.  Biblia  hovorí  „A oboril  sa na nich  ten
človek,  v ktorom býval zlý duch,  zmocnil  sa ich oboch, a tak ich doriadil,  že nahí  a doráňaní
zutekali z toho domu“ (Skutky 9:13 – 16). 

Iba znovuzrodení s charakterom Boha majú právo a autoritu v mene Ježiš vyháňať diablov.
On vyháňal diablov a dal nám rovnakú autoritu v Jeho mene nám. V Jánovi 14:12 povedal „Veru,
veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude
činiť, ...“ 

Navyše snaž sa Krista napodobniť aj kráčaním v láske. Efezským 5:2 hovorí „a žite v láske,
ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ 

Vyjadruj lásku smerom k ľuďom vo svojom svete nehľadiac na to či so to zaslúžia alebo nie.
Napodobňuj svojho nebeského Otca. Biblia uvádza  „aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v
nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj
na nespravodlivých“ (Matúš 5:45). 

MODLITBA 
Drahý nebeský Otče, ďakujem že si ma urobil účastníkom na božskej prirodzenosti. Moja

nebeská nátura spôsobuje, že konám a uvažujem ako ty. Krása a súcit Krista sú cez mňa videné a
vyjadrené, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 5:17; Efezským 5:1; 1. Jánov 4:17 
1.ročný Biblický plán: Rímskym 7:7 – 25   &   Žalm 64 – 67
2.ročný Biblický plán: Lukáš 12:49 – 59   &   Sudcovia 9



4 Pastor Chris 
VŽĎY HOVORIŤ PRAVDU

Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou: pyšné oči, lživý jazyk a ruky
prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného
svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi (Príslovia 6:16 – 19). 

Niektorí ľudia akoby nevedeli dať stopku za určitými nepríjemnými zvykmi ako je napríklad
klamstvo. Odvtedy čo si sa znovuzrodil máš iný charakter. Už viac nie si v otroctve hriechu či
satana, pretože si bol oslobodený od smrti a zákona hriechu. Samotná vec čo spôsobuje, že ľudia
hrešia bola v tvojom živote odstránená. 

Preto môžeš teraz povedať „Nie“ na akýkoľvek zlozvyk a ten skončí. Jediné čo je k tomu
potrebné je tvoje rozhodnutie a disciplína držať sa Slova. Slovo nám hovorí „Preto odložte lož“ a ty
si povedz „Budem vždy hovoriť len pravdu bez ohľadu o čo ide!“ 

Dokážeš sa zbaviť čohokoľvek o čom vieš, že je to nedobré. Potrebuješ sa len rozhodnúť.
Rímskym 6:14 hovorí „Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod
milosťou.“  Hriech ťa už viac nemôže držať v zajatí. Odkedy máš novú náturu – Boží charakter,
nepríde k tomu že urobíš niečo čo viac už nechceš robiť. 

Náš úvodný verš počíta lživý jazyk a falošného svedka medzi veci ktoré sa Pánovi priečia.
Preto daj bokom klamstvo. Nie je to súčasť tvojej novej nátury v Kristovi. Biblia uvádza „a oblečte
nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezským 4:24). Teraz
keď si v Kristovi a obločený do nového človeka, znamená to byť odlišný. Rozprávaj podľa toho.
Hovor vždy pravdu. 

MODLITBA
Drahý nebeský Otče,  ďakujem za môj  život  v  Kristovi.  Obliekol  som si  nového človeka

stvoreného v spravodlivosti a opravdivej svätosti. Dal som bokom telesné veci a teraz žijem iba
pravdou Božieho Slova. Ďakujem za uvedenie ma do slobody Ducha, pritom ako kráčam v sláve
môjho nového života a prirodzenosti v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: Zachariáš 8:16; Kolosenským 3:8 – 10; Efezským 4:25 
1.ročný Biblický plán: Rímskym 8:1 – 17   &   Žalm 68 – 69
2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:1 – 9   &   Sudcovia 10



5 Pastor Chris 
VLASTNÍŠ TENTO SVET 

A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29).
Rímskym  8:16  –  17  nám  dáva  poznať  ako  Božie  deti  sme  Hospodinovmi  dedičmi  a

spoludedičia s Kristom. Opäť si prečítaj náš úvodný verš; hovorí sa tam „  A ak ste Kristovi, ste
potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Nemôžeš to prečítať a nezakričať od radosti, lebo
to  znamená  ako  vlastníš  tento  svet.  Boh  dal  celý  svet  Abrahámovi  a  jeho  potomstvu.  Tým
potomstvom je Kristus. Ak patríš Kristovi,  potom si  Abrahámov potomok a  teda dedič podľa
zasľúbenia.

Teraz dokážeš lepšie pochopiť prečo Biblia hovorí  „Ten, čo kradol, nech viac nekradne,
radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu“ (Efezským 4:28).
Ako by si mohol kradnúť ak celý svet patrí tebe? Nezaraď sa medzi tých čo bojujú o dom či kus
pozemku; ty predsa vlastníš tento svet! Dôkazom toho je Božie Slovo. 

1.Korintským 3:21 – 22 hovorí „ … Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet,
či  život,  či  smrť,  či  prítomné, či  budúce veci,  všetko je vaše.“ Maj takéto myslenie a vedomie.
Pravidelne a s istotou vyznaj „Vlastním tento svet; všetky veci sú moje!“ V tomto zmylse ide o
právny dokument – Božie Slovo. Nezáleží ak niekto spochybní čo hovoríš, alebo sa bude z teba
smiať; napriek tomu ty stále vlastníš tento svet. 

Ty vlasne prebývaš vo sfére superhojnosti. Patrí ti dedičstvo, ktoré ti odkázal ten istý ktorý
vyslovil  „Moje je striebro, moje je zlato ...“ (Aggeus 2:8).  „Lebo mne patrí všetka lesná zver a
tisíce dobytka na vrchoch“ (Žalm 50:10). 

Všetko bohatstvo na tomto svete: vzácne kamene, minerály, ropa a všetko o čom si ľudia
myslia že vlastnia patrí Pánovi a ty si Jeho spoludedič. Tvoje bohatstvo je  preto neobmedzené,
nevyčerpateľné a nevyčísliteľné. Každý deň urob prehlásenie  „som bohatý a nadmieru požehnaný.“
Aleluja! 

VYZNANIE
Drahý nebeský Otče, aké je to požehnanie byť spoludedič s Kristom! Svet mi patrí. Odkedy

si  môj  pastier,  ničoho  mi  nechýba.  Moje  bohatstvo  je  neobmedzené,  nevyčísliteľné  a
nevyčerpateľné. Moja prosperita je z Ducha a preto nikdy nekončiaca. Nech je požehnaný Boh! 
Rozšírené štúdium: Žalm 23:1 (študijná Biblia); Žalm 24:1; 2. Peter 1:3 – 4
1.ročný Biblický plán: Rímskym 8:18 – 39   &   Žalm 70 – 73 
2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:10 – 21   &   Sudcovia 11 



6  Pastor Chris

SLÚŽIŤ MILOSŤ SO SLOVAMI
Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a 

poslucháčom prinášalo požehnanie(Efezským 4:29).
Zkorumpovaná reč je komunikácia bez hodnoty, nechutná a nehodná Pána. Nidky nedopusť

aby mrzký jazyk, zlo, nezdravá debata našli u teba ventil. Ja som sa rozhodol, ešte veľmi dávno, byť
milý a pôvabný v mojej komunikácii, a preto hovorím len tie správne slová.

Biblia uvádza ako sladká a horká voda nevyvierajú z toho istého prameňa (Jakub 3:11). Ty
ako znovuzrodený si pomazaný žehnať.  Tvoje slová by mali  a musia pozdvihovať a inšpirovať
ostatných a nie ich bičovať k zemi. Rozhodni sa ako z tvojich úst  budú vychádzať von iba tie
správne  slová,  dokonca  aj  vtedy  keď  sranduješ  a  vtipkuješ.  Rozprávaj  slová  súladné  s  tvojim
charakterom spravodlivosti.

Ten najúčinejší spôsob ako zachovať svoju komunikáciu pôvabnú v každom čase je naplniť
svoje srdce a myseľ Slovom, lebo z jeho hojnosti a plnosti budeš rozprávať. V čase krízy a testov
keď príde na potrebu daj väčšiu pozornosť Slovu. Tak budú vychádzať z teba iba slová múdrosti,
riešenia, požehnania a lásky.

Biblia  hovorí  „Dobrý človek  vynáša dobré z  dobrého pokladu svojho srdca  …  Lebo z
plnosti  srdca hovoria jeho ústa” (Lukáš  6:45).  Ak sa v  tebe  nenachádza  pochabosť,  nenávisť,
trpkosť, hnev či hrdosť potom ani jedno z toho sa nedostane von cez tvoje ústa.

Pri svojej komunikácii ostaň vľúdny a pôvabný. Ľudia by sa mali tešiť keď sú pri tebe a
počúvajú ťa, kvôli osviežujúcim slovám múdrosti a milosti. Aleluja!

VYZNANIE
Moje slová sú naplnené s milosťou a poslucháčom prinášajú pozdvihnutie, produkujú v nich

Božiu spravodlivosť. Z plnosti môjho srdca rozprávam jedine život, spásu, zdravie, prosperitu a
požehnanie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 19:14; Príslovia 8:7 – 8; Kolosenským 4:6
1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:1 – 29   &   Žalm 74 – 77
2.ročný Biblický plan: Lukáš 13:22 – 30   &   Sudcovia 12



7 Pastor Chris 
ZHROMAŽDENIE BOŽIEHO DRUHU

Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! … Lebo Hospodin tam udelil 
požehnanie a život naveky (Žalm 133:1 – 3). 

Kedykoľvek  sa  v  cirkvi  zídeme  na  spoločných  bohoslužbách,  nejedná  sa  len  o  všedné
stretnutie.  Ide  o  zhromaždenie  Božej  akosti;  reálne  rodinné  stretnutie.  Nie  je  to  stretnutie  pár
jednotlivcov  s  rozličnými  myšlienkami,  nie!  My  sme  zjednotení  v  duchu,  jednej  mysle  a  v
prítomnosti Ducha Svätého, ktorý je sám o sebe Boh. 

Neviem čo to znamená pre teba, ale myslím že ide o to najkrajšie zhromaždenie zo všetkých;
lepšie  než  akákoľvek  politická  rally,  športová,  zábavná  či  iná  udalosť.  V našom nosnom verši
vidíme ako Dávid porozumel a opísal blaženosť zhromaždenia Božích ľudí za naozaj veľmi hlbokú.
Vyriekol ako Hospodin udeluje svoje požehnanie dokonca i život naveky. Aleluja!

Ako to môže niekto prečítať a vynechať bohoslužbu v zbore? Dôvod musí byť, že nepoznajú
telo Kristovo; nerozumejú sile k vypusteniu ktorej dochádza keď sa spoločne zídeme. Zakaždým
keď prídeš do cirkvi aby si uctieval, nachádzaš sa na mieste požehnania. Pavol to cez Duch nazýva
Valné Zhromaždenie a cirkev „provordených“ (Židom 12:23). To naše je ďaleko viac vznešenejšie a
prestížnejšie ako Valné Zhromaždenie OSN.

Kultivuj  zvyk  návštevy  cirkvi,  bez  ohľadu  ako  nabitý  máš  svoj  program.  Každé
zhromaždenie  v  zbore  je  špeciálne  navrhnuté  s  ohľadom na  teba.  Sú tam špeciálne  chvíle  pre
spoločenstvo, učenie, očistenie, budovanie a oslávenie. Židom 10:25 uvádza „Neopúšťajme svoje
zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku ...“ 

Buď  ako  Dávid  keď  povedal  „Radoval  som  sa,  keď  mi  hovorili:  Poďme  do  domu
Hospodinovho!“  (Žalm 122:1). Vždy by si mal ostať nadšený keď ideš do cirkvi, lebo je to  Božie
miesto určenia kde ostaneš požehnaný a príde na dotyk v tvojom živote špeciálnym spôsobom.  

MODLITBA
Milostivý Otče, ďakujem za Cirkev Ježiša Krista, stĺp a základ pravdy. Modlím sa za Cirkev

vo svete, aby bola v jednote, stabilná a rástla pritom ako dospievame k jednote viery a poznania
Božieho Syna, dozrievame k dospelosti a dorastáme na úroveň plnosti Krista, v Ježišovom mene.
Amen. 
Rozšírené štúdium:  1.  Korintským 1:2 (študijná  Biblia);  Skutky 9:31 (študijná  Biblia;  Skutky
11:26
1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:30 – 10:1 – 21   &   Žalm 78
2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:31 – 35   &   Sudocovia 13 – 14 
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PRIŠIEL TI POMÔCŤ ZVÍŤAZIŤ

Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému … 
(Ján 14:26). 

Bol by som rád keby si každý kresťan uvedomil moc a dôležitosť služby Ducha Svätého v
ich živote! On bol vyslaný na pomoc urobiť z nášho života úspech. On je tvoj pomocník pričom
Jeho pomoc ostáva neobmedzená; pomáha s každou vecou. Nezáleží čím v živote prechádzaš, s
Ním vždy zvíťazíš. Preto neexistuje pre teba pozícia nevýhody. 

Neignoruj  Ho.  Dokonca  aj  vtedy  keď  ťažkosť   má  proti  tebe  ako  jednotlivcovi  navrh,
pamätaj si On je predsa povolaný kráčať po tvojom boku. Ty nie si sám. Ak Ho počúvaš, udelí ti
potrebnú múdrosť. Ak by si Mu veril, zbaví ťa každej ťažkosti a to bez ohľadu na príčinu. 

To čo potrebuješ je trénovať svojho ducha na počúvanie a rozoznanie Jeho hlasu. On ťa
vedie cez Slovo; a teda stále privádza Božie Slovo. Svôjho ducha aktivuješ modlitbou v jazykoch.
Tým spôsobom sa tvoj duch stane viac citlivý na signály  a šepkanie Ducha Svätého. 

 Duch Svätý je viac zanietený pre tvoj úspech ako ty dokážeš byť, avšak potrebuje k tomu
spoluprácu od teba. Ámos 3:3 uvádza „Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli?“ On nekoná Jeho
prácu v tebe bez teba. Tvoja rola spočíva v oddaní sa k Jeho riadeniu a vplyvu. Práca a služba
Ducha v tvojom živote je manifestovaná a účinná v takom rozsahu ako Mu ty dovlíš. Čím viac
spolupracuješ s Duchom a povzbudzuješ Jeho dielo vo svojom živote, o to viac sa On prejaví v tebe
a cez teba. 

Duch Svätý predstavuje múdrosť akú ty vyžaduješ. On je sila akú potrebuješ. 1. Samuel 2:9
uvádza  „  …  lebo  nie  vlastnou  silou  je  človek  mocný.“  Nikdy  neostaň  závislý  na  vlastných
schopnostiach. Rob všetko čo robíš s pomocou a silou Ducha Svätého a tak vždy zvíťazíš. 

MODLITBA
Odkedy Duch Svätý vo mne žije som naplnený s poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a

duchovnom  porozumení.  Patrí  mi  to  správne  umiestnenie  v  centre  perfektnej  vôle  Hospodina.
Ostávam oddaný ku kontrole, riadeniu, vplyvu a sprevádzaniu Ducha Svätého každý deň môjho
života, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: Izaiáš 1:19; Ján 14:16 (študijná Biblia); Rímskym 8:14
1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1 – 24    &   Žalm 79 – 81
2.ročný Biblický plán: Lukáš 14:1 – 14   &   Sudcovia 15 – 16 



9 Pastor Chris 
ŽIADNE VÝHOVORKY

Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom 
prebehol (Abakuk 2:2). 

Jednu z vecí ktorú potrebuješ v osobnom živote zabezpečiť je zbavenie sa výhovoriek.  Urob
čo máš urobiť, povedz čo máš povedať – v správnom čase a tým správnym spôsobom. Ak chceš
život slávy, moci, úspechu a vplyvu tak potom sa potrebuješ vyhýbať priemeru a výhovorkám. 

Pokiaľ máš výhovorky nemôžeš byť dokonalý. Nech si známy pre dokonalosť, slávu lebo
také je tvoje volanie v Kristovi. On ťa povolal preukázať Jeho úžasné dielo, cnosť, dokonalosť,
excelentnosť a múdrosť: „ … aby ste mohli predviesť nádherné skutky a preukázať vysokú hodnotu
a dokonalý príklad Toho ktorý vás povolal z temnoty do Jeho predivného svetla“  (1. Peter 2:9 ang
AMP). 

Akú víziu vložil Boží Duch do tvojho srdca na uskutočnenie do konca roka? Preskúmaj
súčasný stav a rozhodni sa odstrániť z úst všetky výhovorky. Ostaň zameraný a disciplinovaný.
Povedz sám sebe ako tej veci nebude chýbať excelentnosť. Nechaj sa vyzvať a motivovať radosťou
a očakávaním z vynikajúceho konca. 

Mnohí odkladajú veci bokom a používajú výhovorky pre svoje úbohé výkony a neúčinnosť.
Zvoľ si vyhrať. Zvoľ si dosiahnuť úspech. Ten sa meria na rozličných stupňoch. Urob to najlepšie
ešte teraz a potom vykroč na ďalší stupeň. 

Podnikni  tú  správnu  vec  v  správnom  čase  pre  ten  správny  účel.  Ostaň  dôsledný.  Buď
usilovný.  Nebuď ako jeden z  tých,  ktorý vždy začne  veci,  ale  nikdy ich  nedokončí.  Vytrvaj  s
transformáciou svojho videnia do reality. Ty si sebestačný v Kristovej sebestačnosti (2. Korintským
3:5). V Ňom si pripravený na akúkoľvek úlohu; môžeš všetky veci cez Krista ktorý ťa posilňuje
(Filipským 4:13).  

VYZNANIE
Žijem  životom  slávy,  sily  a  vplyvu  zobrazujem  cnosť,  dokonalosť,  excelentný  príklad  a

múdrosť Krista. Precvičujem dôkladnosť, vytrvalosť a odhodlanie pri zabezpečení dokonalosti vo
všetkom čo robím. Ostávam zaviazaný a vytrvalý pri transformovaní mojej vízie do reality. Som
efektívny a produktívny, premieňam výzvy na príležitosti pritom ako stúpam do veľkosti. Aleluja!   
Rozšírené štúdium: Príslovia 22:29; Ján 9:4; 2. Korintským 3:5
1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:25 – 36   &   Žalm 82 – 84
2.ročný Biblický plán: Lukáš 14:15 – 24   &   Sudcovia 17 
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ŽIADNA ŠTRBINA NA TVOJOM PLECI

Zbav sa všetkej horkosti, podráždenia a hnevu, hašterivosti a ohovárania popri tom každej 
formy zlomyselnosti (Efezským 4:31). 

Niektorí ľudia sú neveselí vo svojom živote; nachádza sa v nich tak veľa trpkosti. Dokonca
aj  keď dostanú radu odpustiť  tým, ktorí  im ublížili  alebo ich  urazili  nemajú ochotu nechať  tú
záležitosť odísť. Modlia sa a robia rozhodnutia na základe toho ako im bolo ublížené, pohoršenia a
trpekosti čo sa im dostalo pritom ale spomínajú o odpustenie. 

Odmietni ukotviť v sebe neľúbosť. Nezáleží na tom ako necitlivo niekto konal proti tebe.
Držať bolesť a nevraživosť z takého zážitku iba viac zraní tvoje emócie a koniec koncov ovplyvní
tvoje zdravie. 

Neodpustiť znamená dovoliť okolnostiam obrať ťa o tvoju radosť v živote. Odpustiť nie je o
tom kto ťa urazil. Jedná sa viac o tvoj vlastný život  a tak je to pre tvoj benefit. 

Pokiaľ  držíš  zášť  proti  tým čo ti  ublížili,  ešte  nie  si  slobodný.  Ocitol  si  sa  vo väčšom
probléme ako ten na ktorého sa hneváš. Keď si udržíš srdce čo vie odpúšťať nielen že budeš žiť
šťastný a naplnený život, trvalo sa budeš tešiť prívetovosti iných ľudí. Keď oslobodíš ostatných,
budeš slobodný aj ty. 

Áno urážky sa podľa Biblie dostavia. Ľudia budú robiť veci ktoré tebe môžu ublížiť alebo ťa
nahnevať, avšak nikdy nedovol zlosti vyprovokovať ťa a ťy zareaguješ negatívne. Pamätaj si na
slová  Ježiša:  „Ale  ja  vám  hovorím:  Milujte  svojich  nepriateľov,  dobrorečte  tým,  ktorí  vás
preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám
sa protivia“ (Matúš 5:44).  Ostaň v Slove a kráčaj v láske. Ľahko odpúšťaj. Nedrž žiadnu zášť.
Ostaň mierny, láskavý a nedaj sa ľahko vyprovokovať. Dovoľ aby Božia esencia z tvojho vnútra
vytekala ako prameň vždy keď jednáš s inými ľuďmi v láske. 

Jedna z krásnych vecí na Božom Slove je práve jeho praktickosť; keď náš úvodný verš
hovorí „zbav sa všetkej horkosti, besnenia a zlosti“ je to uskutočniteľné. Používaj Slovo na jednanie
s podobnými negatívnymi myšlienkami. Ak sa nájde niekto proti komu máš odpor alebo dotyčný
má odpor proti tebe, urob smelý krok pre zmierenie bez ohľadu kto je na vine. Takáto je vôľa Boha
pre teba.  

VYZNANIE
Odkedy je Božia láska naplne vyjadrená cez mňa, zachovávam si odpúšťajúce srdce, a to

spôsobuje moju pokoru, trpezlivosť i  láskavosť.  Žijem veselý  a vzrušujúci  život,  kontinuálne sa
teším z prívetovosti iných ľudí. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Efezským 4:26; Kolosenským 3:13; Matúš 18:21 – 22
1.ročný Biblický plán: Rímskym 12:1 – 16   &   Žalm 85 – 88
2.ročný Biblický plán: Lukáš 14:25 – 35   &   Sudcovia 18
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KEĎ POZNÁŠ JEHO VÔLU 

Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova (Efezským 5:17). 
Božie Slovo znamená vôľu Boha. Čím viac študuješ verše, o to viac budeš vedieť aká je

vôľa Boha, pretože sa staneš viac oboznámený so samotným autorom Písma. Ak z veršov Písma
poznáš  vôľu Hospodina, budeš takisto poznať Jeho vôľu vo všetkom vrátane samotných detailov
svojho života. 

Niekedy  keď  ľudia  čelia  skľučujúcim  či  náročným  situáciam,  nakoniec  pod  tlakom
katapultujú  a  to  preto,  lebo  nepoznajú  vôľu  Otca.  Povedzme  že  si  stratil  svoju  prácu  alebo
podnikanie a začneš sa pýtať otázky typu „ó Bože prečo? Ako sa to mohlo stať mne?“ taká reakcia
len ukazuje že nevieš kde sa nachádzaš v rešpekte na Božiu vôľu. Ak máš istotu o tom ako sa
nachádzaš v centre Jeho vôle ostaneš nepohnutý. 

V Kristovi máme od Boha stanovené žiť ako víťazi a panovať ako králi v živote. Dôvod
prečo taký zážitok mnohí nemajú je, že sa nenaučili chodiť v poznaní Božej vôle. Rímskym 12:2
nám hovorí o dobrej, akceptovanej a perfektnej vôle Pána. Konečným cieľom by malo byť kráčanie
v Božej dokonalej vôle a to sa dostaví len ako výsledok spoločenstva s Pánom a Jeho Slovom.

Ako  máš  s  Hospodinom  spoločenstvo  cez  modlitbu,  štúdium  Slova  a  meditáciu  budeš
poznať dokonalú vôľu, zámer i účel. Cez takéto dôkladné poznanie sa Mu budeš viac podobať,
spojením v myšlienke a charaktere. Budeš poznať čo urobiť v každej situácii; všetko tvoje úsilie a
prostriedky budú neustále smerované tým pravým smerom pre dosiahnutie správnych výsledkov.
Keď vieš aká je vôľa Boha ostaneš naplnený s božskou múdrosťou. Patrí ti náhlad do mysle Boha,
do tajomstiev a Kráľovstva. 

Samotný  fakt  o  pôsobení  v  centre  Božej  vôle  ti  poskytne  zmysel  absolútnej  prevahy  a
dominancie. Nič ťa nerozhádže dokonca aj keď budeš prechádzať cez rozličné testy pretože Jeho
Slovo je tvoja kotva. Bez ohľadu na krízy alebo temnotu, ostávaš plný radosti pretože vieš nech ideš
cez čokoľvek „tá vec prišla aby sa pominula!“  Veľké víťazstvá čakajú na konci toho príbehu. Nech
je požehnaný Boh! 

MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za osvietenie čo prišlo do môjho ducha cez tvoje Slovo. Ako

meditujem nad Písmom, tvoja vôľa a účel sú mi odhalené. Som sprevádzaný tvojou múdrosťou na
predručených chodníkoch, napĺňam moje skvelé volanie v Kristovi na slávu tvojho mena. Amen. 
Rozšírené štúdium: Jeremiáš 29:11; Kolosenským 1:9 – 10 
1. ročný Biblický plán: Rímskym 12:17 – 13:1 – 14   &   Žalm 89
2. ročný Biblický plán: Lukáš 15:1 – 10   &   Sudcovia 19
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STÁLE VYSOKO NA DUCHU SVÄTOM

Neopýjajte sa vínom, lebo to je hýrenie, ale zakaždým buďte naplnený {a} stimulovaný s 
Duchom [Svätým] (Efezským 5:18 ang AMPC). 

Náš úvodný verš rozpráva o tom ako byť neustále hore na Duchu Svätom, fungovať pod
Jeho riadením a vplyvom dvadsaťštyri hodín každý deň. Taká je túžba Ducha pre každého jedného z
nás a On nám ukazuje ako to dosiahnuť v nasledujúcich veršoch 19 – 21. 

Verš  19  uvádza  „Hovorte  medzi  sebou  v  žalmoch,  hymnách  a  duchovných  piesňach,
spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ To je jeden z spôsobov ako si udržať duchovnú výšku. Spievaj
Hospodinovi  duchovné  básne  keď  uctievaš;  ponúkaš  Mu  tým  piesne  poďakovania  a  chvál.
Častokrát ide  o prorocké piesne prichádzajúce k tebe zo sféry ducha; inokedy zas môžu prísť k tebe
v podobe jazykov. 

Takisto  hovorí  „spievajte  vo  svojom srdci  k  Pánovi.“  To  sú  melódie  chvál,  uctievania,
budovania,  vďačnosti  a  radosti  vychádzajúce  z  tvojho  srdca  určené  Pánovi,  spievané  s  tvojím
porozumením alebo iných jazykoch. Urob z toho vedomú vec napĺňať sa Duchom každý deň. Tvoj
duch bude kontinuálne nabitý pre víťazstvo a úspech. Nepotrebuješ čakať pokiaľ pôjdeš do zboru
pre naplnenie sa Duchom; môžeš byť plný Ducha KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK; je to na tebe. 

Začni  od  poznaného k  nepoznanému.  Inými  slovami  začni  s  už  napísanými Žalmami a
prečítaj ich nahlas ako sú Žalm 23, Žalm 27 a podobne. Keď skončíš s ich čítaním ostaneš super
nabitý a inšpirovaný a potom môžeš vytvoriť svoj vlastný žalm ako ti Boží Duch dá hlas. Rob to
pravidelne vo svojom živote. Aleluja! 

VYZNANIE
Drahý nebeský Otče, ďakujem za privilégium mať spoločenstvo s tebou v modlitbe cez 

Ducha Svätého. Tvoj Duch ma napĺňa skrz na skrz a ja som budovaný ako duchovný vežiak ponad 
korupčné vplyvy tohto sveta. Nech je požehnaný Boh! 
Rozšírené štúdium: Žalm 23:1 – 4; Žalm 48:1 – 2; Júdov 1:20
1.ročný Biblický plán: Rímskym 14 – 15:1 – 4   &    Žalm 90 – 93 
2.ročný Biblický plán: Lukáš 15:11 – 19   &   Sudcovia 20 
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CHRÁNI ŤA OD PÁDU

Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred
svoju slávu: jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva,
veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen (Júdov 1:24 – 25). 

Niektorí  kresťania  spievajú  určité  piesne,  ktoré  mrhajú  ich  vierou  a  nevyjadrujú  realitu
nášho nového charakteru. Napríklad niekto si spieva „Ježiš ma miluje a ja Jeho tiež, zakaždým ako
padnem On ma pozdvihne.“ To je nebiblické; znie to síce pekne a nádherne, ale nevyjadruje to naše
miesto v Kristovi a dedičstvo v Ňom. 

Biblia nehovorí ako nás Ježiš pozdvihne zakaždým keď padneme. Miesto toho hovorí „On je
schopný uchrániť nás od pádu“ a to je viac vznešené. Keď žiješ s mentalitou ako často padáš a On
príde a zodvihne ťa, budeš naďalej padať a očakávať zodvihnutie. To ale nie je Jeho služba. Tá
spočíva v ochrane pred pádom. Keď Mu uveríš  ako je  schoný uchrániť ťa pred pádom, nikdy
nepadneš. Sláva Bohu! 

On  je  skala  ktorá  pevne  a  bezpečne  drží  teba;  robí  to  z  nasledujúceho  dôvodu:  pre
bezchybné uvedenie do  prítomnosti  Jeho slávy a  radosti.  Nech je  požehnaný Hospodin! Často
vyhlasuj „Pán je schopný ochrániť ma pred pádom.“ Ide o vyjadrenie viery, tvojej viery s ohľadom
na dielo vykúpenia, a tá je perfektná pri ponímaním večnosti. 

Existuje ďalšia časť Písma kde sa Duch zmieňuje o podobnej myšlienke cez apoštola Petra –
2.  Petrov  1:1 – 10.  Na tomto mieste  Duch podčiarkuje niekoľko bodov účinku a  faktorov pre
duchovnú  efektivitu  kresťana.  Študuj  kompletnú  referenciu.  Verš  10  hovorí  „  …  ak  tieto  veci
urobíš, nikdy nespadneš“ (ang NIV). Aké je to len utešujúce a uisťujúce! 

My nie sme z tých čo stúpajú a padajú, ale vždy silno stojíme. Efezským 6:14 hovorí „Stojte
teda: bedrá si opášte pravdou, ...“  Maj vedomie o tom ako na svojej ceste viery ostaneš navždy
pevne a odvážne stáť za evanjeliom. Žiaden z tvojich krokov sa nepošmykne, lebo Pán je tvoja
skala i obrana. Uchováva ťa cez Jeho Slovo. Drží ťa v bezpečí a mimo pádu až do Jeho návratu.
Aleluja! 

MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za veľkú lásku s ktorou ma miluješ. Podopieraš ma pravou

rukou  tvojej  spravodlivosti  aby  som nikdy  nezakopol  ani  nepadol.  Žiaden  z  mojich  krokov  sa
nepošmykne, lebo ja kráčam v tvojom Slove a podľa Ducha, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: Izaiáš 30:21; Kolosenským 1:21 – 23; 2. Petrov 1:5 – 10
1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:5 – 13   &   Žalm 94 – 98
2.ročný Biblický plán: Lukáš 15:20 – 32   &   Sudcovia 21
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POKLAD V  TEBE

Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc 
je z Boha, a nie z nás (2.Korintským 4:7). 

Horný verš bol napísaný pre kresťanov a rozpráva ako máš v sebe poklad.  Nesieš nebeskú
esenciu čo znamená, že ty nie si obyčajný. Potvrď to, lebo Biblia hovorí komunikácia tvojej viery
sa stáva účinnou potvrdením každej dobrej veci ktorá pôsobí v tebe v Kristovi Ježišovi (Filemon
1:6). 

Uznaj  ako  si  nositeľom nebeského  poriadku  a  prítomnosti  Boha.  Dokonalosť  Jeho  sily
preniká cez teba a to má za následok že všetko čo robíš prosperuje. Sláva Bohu!

Biblia sa zmieňuje o tajomstve kresťanstva a sláve Krista v tebe (Kolosenským 1:27). Tvoj
život nie je prázdny, lebo nosíš v sebe klenot; klenot sily, lásky, svetla a nebeskej dokonalosti. Tvoje
telo  môže  byť  pozemská  nádoba,  avšak  Božia  sláva  spočívajúca  v tvojom  duchu  zalieva
a zdokonaluje tvoje fyzické telo. 

Vždy potvrď ako sa cez teba Božie svetlo – Jeho sláva, moc a milosť ukazujú pred (tvojim)
svetom. Artikuluj podobné vyhlásenia často, lebo účinnosť Slova v tvojom živote je závislá práve
na osobnej odpovedi k Božiemu Slovu. 

S odkazom toho čo čítame v našom úvodnom verši, tvoja odpoveď by mala znieť „Áno, som
nádoba nesúca Boha; som balík nebeského požehnania a pokladov.“ Aleluja! 

VYZNANIE
Kristus je vo mne; Jeho dokonalosť spočíva v mojom duchu.  Život a sláva Hospodina sú

manifestované vo mne a cez mňa. Uznávam poklady čo sú v mojom duchu a vynášam ich napred s
vyznaním viery. Všetko čo robím vyžaruje excelentnosť, dokonalosť a cnosť. Som plný lásky. Sýtim a
zasahujem môj svet s Pánovou dobrotou, láskavosťou, krásou a milosťou. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Kolosenským 1:27; 1. Ján 4:4
1.ročný Biblický plan: Rímskym 15:14 – 33   &   Žalm 99 – 101
2.ročný Biblický plan: Lukáš 16:1 – 12   &   Rút 1 – 2 
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NEMILUJ SVET 

Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, … (1. Korintským 15:48). 
Verš  z  úvodu odkazuje na tých,  ktorí  nie  sú znovuzrodení.  Nazýva ich pozemskými čo

znamená byť z tohto sveta. Všetko čo poznajú je zo sveta a o tom je ich život. Ten skutočný dôvod
prečo ľudia zlyhávajú; stopy vedú k padnutému Adamovi. Veď nakoniec preto Ježiš povedal „ …
musíte sa znovuzrodiť“ (Ján 3:7 ang KJV). 

Ak človek pokračuje v živote s akým prišiel na tento svet od svojich rodičov, bude z neho
neúspech bez rozdielu ako veľmi sa pokúša. Nezáleží z akého bohatstva sa (momentálne) vytešuje
nakoniec aj tak upadne. Sú ľudia, ktorí sa dostali až na vrchol svojej kariéry; stali sa mocnými a
vplyvnými avšak v určitom bode si uvedomili, že  život znamená čosi viac. 

Ježiš povedal svojim učeníkom „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu
na svojej duši?“ (Marek 8:36).  Hovoril im aby si dávali pozor a neupierali svoju pozornosť na
tento svet. Tento svet ti môže ponúknuť všetko, to však nie je dostačujúce. Čo ponúka Hospodin je
najlepšie a to práve potrebuješ. 

1. Jánov 2:15 hovorí  „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v
ňom lásky k Otcovi.“  Smutné je, že sa nájdu ľudia milujúci svet a veci v ňom dokonca aj potom
ako  sa  stali  kresťania.  Napríklad  v  2.  Timoteovi  4:10  čítame  o  Démasovi,,   jeden  zo
spolupracovníkov apoštola Pavla v evanjeliu. Prečítaj si slovami Pavla, jeho patetický záver: „lebo
Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky ...“ Démas pracoval s Pavlom a
videl  úžasné zázraky dosiahnutné Duchom cez Pavla avšak niekde tam došlo z  jeho strany ku
kompromitovaniu. Odchýlil sa z cesty i Duchovného života, pre svet čo miloval. Rovnaká vec sa
deje aj dnes s mnohými ľuďmi. Apoštol Pavol prehlásil: „Som ukrižovaný svetu a svet  ukrižovaný
mne“ (Galatským 6:14 ang KJV). Takéto by malo byť tvoje presvedčenie a vedomie. 

Vstúp vo svojom živote a duchovnom raste do bodu kde tvoja jediná vášeň je o expanzii
Božieho kráľovstva; kde Kristus – Jeho láska a Jeho skorý príchod je všetko po čom túžiš a prečo
žiješ. 

VYZNANIE
Som ukrižovaný svetu a svet ukrižovaný mne! Žijem pre Krista a šírenie evanjelia, ktoré je

Božou silou na spásu všetkých čo uveria. Som ambasádor pre Krista, povolaný vybudovať nebo a
spravodlivosť v srdciach ľudí, v mene Ježiš. Amen. 
Rozšírené štúdium: Matúš 6:33; Jakub 4:4
1.ročný Biblický plán: Rímskym 16:1 – 27   &   Žalm 102 – 103 
2.ročný Biblický plán: Lukáš 16:13 – 18   &   Rút 3 – 4 
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BOŽSKÁ MÚDROSŤ

Múdrosť je principiálna vec, preto získajte múdrosť a pritom všetkom získajte chápavosť 
(Príslovia 4:7).

1. Korintským 1:30 spomína ako sa nám Kristus stal múdrosťou; ide o náhľad udelený cez
Božieho Ducha pre pochopenie poznania. V našom úvodnom verši sme čítali: „  … za celé svoje
imanie získavaj rozumnosť“ to je náhľad do poznania. Podľa toho budeš vedieť ako posúdiť počuté
hlasy a spoločne uplatniť princípy Božieho Slova a naviac vedieť aké kroky podniknúť. 

Pri tomto nebeskom náhľade nie je podstatné  kde sa pohybuješ – podnikanie či profesia –
vždy ostaneš  úspešný!  Budeš  hovoriť,  konať  a  žiť  za  tým čo vidíš,  presne  budeš  vedieť  čo  v
konkrétnom momente urobiť a to bez ohľadu na situáciu.

Uvažuj nad tým: skupina prorokov pozvala proroka Elízea aby sa pridal k nim  na ceste do
Jordánu po brvná, no nakoniec vznikla z toho dilema. Pritom ako jeden z nich rúbal drevo prišiel o
sekeru, jednoducho padla do rieky. Zakričal na Elízea a povedal „ ... Ach, pane môj. Tá bola ešte
požičaná“ (2.Kráľ 6:5). Elízeus sa potom opýtal  „Kde padla?“ Ukázali na presné miesto kde sekera
spadla a stahlo ju do vody. 

Elízeus spravil bezokladne čosi veľmi netypické a neočákavané: odrezal kus dreva, hodil ho
na miesto kde sa sekara potopila a tá odrazu vyplávala napovrch! Ako mohol Elízeus vedieť čo
urobiť pre získanie sekery späť? 

Mál  náhľad poznania;  duchovné chápanie.  Je  to  Božia vôľa pre každého jedného z nás
pôsobiť  s  takýmto  božským náhľadom.  Nedivme  sa  keď  sa  modlí,  aby  sme  ostali  naplnení  s
poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení (Kolosenským 1:9). 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem, lebo v Kristovi som vybavený s neobyčajným rozsahom chápania,
mimoriadnej  mentality  ako  aj  nadprirodzenej  prezieravosti  excelovať  vo  všetkom  čo  robím:  v
mojom zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní, financiách a službe. Môj myšlienkový vzor je dokonalý;
moja dômyselnosť, tvorivosť, intuíciacia a šikovnosť prechádzajú za obmedzením ľudskej mysle, v
Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Efezským 1:17 – 18; 1.Korintským 2:6 – 7; Izaiáš 11:2

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1   &   Žalm 104 – 106

2.ročný Biblický plán: Lukáš 16:19 – 31   &   1. Samuel 1 
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ZA  ĽUDSKÝMI SCHOPNOSŤAMI 

moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a 
moci (1.Korintským 2:4). 

Mať  dar  „rozprávania“  či  vedieť  pretlačiť  si  „to  svoje“  cez  slová  ešte  neznamená  byť
schopný  presvedčiť  hriešnikov  k  spáse  alebo  ich  obrátiť  na  spravodlivosť.  Za  intelektuálnymi
schopnosti  jednotlivca,  charizmou  i  nadaním vedieť  presviedčať  iných  cez  mánivé  slová,  musí
spočívať porozumenie duchovnej služby. 

Byť efektívny kresťan alebo služobník evanjelia nemá žiadne dočinenie s tvojími ľudskými
schopnosťami; tvoje nadanie a kompetencia musia vychádzať z Ducha! Duch cez apoštola Pavla to
pre nás jasne vyjadril v 2.Korintským 3:5 – 6 „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od
seba,  už  ako  sami  zo  seba,  ale  naša  schopnosť  je  z  Boha.  On  nás  uspôsobil,  aby  sme  boli
služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje“

Život  v  kráľovstve  a  naša služba k Hospodinovi  musia prameniť z  viery mocou Ducha
Svätého.  A  preto  aj  najsilnejšie  kázne  na  svete  nemusia  vôbec  zmeniť  niekoho  život.  Tie
najmúdrejšie slová nedokážu nikdy zmeniť najtvrdšie srdcia. Najlepší rečníci na svete nebudú mať
schopnosť vojsť do hlbín jadra ľudskej prirodzenosti a to bez ohľadu ako elegantne komunikujú a
vyberajú slová! Bez Ducha Svätého to bude celé neživé. 

Je to Duch kto „oživuje“ a to znamená pumpovať život. Zachariáš 4:6 uvádza  „ …  Nie
vojenskou  mocou,  ani  silou,  ale  mojím  Duchom  -  hovorí  Hospodin  mocností.“ Aleluja!
1.Korintským 4:20 prehlasuje „lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci“ moc Ducha Svätého!

Uprednostni  spoločenstvo s  Duchom Svätým a meditáciu  na Slove.  Tam sa s  Ním viac
oboznámiš aby si poznal aká je Jeho vôľa a podľa toho si kráčal a bol efektívnym svedokm pre
Pána. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem že ma robíš efektívnym svedkom pre Krista; moja kompetencia kázať o
neprebádanom  bohatstve  Krista  vychádza  z  Teba.  Moje  slová  sú  účinné,  pôsobivé,  plodné  a
potentné s miloťou, produkujú spravodlivosť v srdciach hriešnikov a tak im prinášajú pravdu a
presné poznanie tvojej lásky v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5 – 6 (študijná Biblia); Filipským 4:13 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 2   &   Žalm 107 – 108

2.ročný Biblický plán: Lukáš 17:1 – 10   &   1.Samuel 2 
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ČAS SA KRÁTI

A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré 
budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu 
na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať (Lukáš 21:25 – 26). 

Zámerná krutosť, násilie, terorizmus, zlomyselnosť jednej skupiny ľudí i neľudskoť voči tej
druhej sú dnes na vzostupe. Štatistiky ukazujú nielen že svet je viac podlý a vo viac zúfalej situácii,
takisto tlaky na život sú ďaleko väčšie ako kedykoľvek predtým. 

To je jasná indikácia, že sa nachádzame v posledných dňoch ktoré nám Ježiš naznačil v
našom úvodnom verši. Svetoví lídri ostávajú zmätení a kompletne stratení v tom ako riešiť tieto
nespočetné problémy. Smútné je, že viac a viac ľudí hľadí na nich pre odpoveď alebo riešenie, ktoré
zaiste  nedokážu  poskytnúť.  Avšak  my  máme  odpoveď:  riešením  je  Kristus  a  Jeho  úžasné
evanjelium. 

Ježiš povedal „Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo
všetkým národom, a potom príde koniec“ (Matúš 24:14). Nepovedal nám ako každý jeden človek
uverí; aj tak naša práca je povedať celému svetu. Budeme sa zodpovedať ako naložíme s tým čo
poznáme. 

Preto  musíme  kázať  evanjelium  celému  svetu  a  to  s  neobmedzenou  urgenciou  Ducha.
Tmavé miesta zeme sú plné ukrutnosti, ale my reprezentujeme svetlo v tmavom svete. Nesieme
svetlo evanjelia. Preto rozsvieť svoj svet s evanjeliom. 

Ježiš povedal v Matúšovi 5:16 „ak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a
velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ V Markovi 16:15 ďalej zdôrazdňoval  „ … Choďte po
celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Zober tento mandát seriózne vážne. 

Tvoje sny musia prejsť za tým čo chceš ty; preber kurz evanjelia. Venuj svoj čas, zdroje a
energiu kázaniu s veľkou urgenciou až pokiaľ sa toto evanjelium nedostane do končín zeme! 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za privilégium kázať a prehlasovať evanjelium, lebo ono je moc na
spásu všetkých ľudí. Prehlasujem ako sa evanjelium naveky šíri,  preniká do domácností,  škôl a
inštitúcií, presviedča srdcia mnohých a obracia ich na spravodlivosť, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 67:2; Marek 16:15 – 16; 2. Timoteovi 4:2

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 3   &   Žalm 109 – 112

2.ročný Biblický plán: Lukáš 17:11 – 19   &   1.Samuel 3 
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PUBLIKUJ JEHO SLOVO

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom 
Hospodina mocností (Malachiáš 2:7). 

V Kristovi sa z nás stali králi a kňazi pred Bohom (Zjavenia 1:6).  U Neho nachádzame
službu kráľovských kňazov a v našom úvodnom čítaní vidíme ako pery kňaza majú zachovávať
poznanie. To značí, že z tvojich pier má plynúť Hospodinove poznanie, máš učiť ostatných o ceste a
živote Kráľovstva. 

Anglický preklad „Živej Biblie“ podáva neskoršú časť úvodného verša skutočne nádherne.
Hovorí sa tam „ … Kňazi sú poslovia Pána Všemohúceho a ľudia by mali prichádzať k nim pre
poučenie a vedenie.“ Potom v 1.Petrovi 4:11 Peter píše „Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč
Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre
Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.“ 

Ak chce niekto vedieť o Bohu, mal by prísť za tebou, lebo na tvojich ústach nájde Božie
Slovo i poznanie Pána. Ty si strážcom nebeských poznatkov a informácii o Kráľovstve. 

2.Korintským 2:14 hovorí „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a
na každom mieste  nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ Hospodin,  cez nás a na každom
mieste,  rozširuje  prekrásnu  a  príjemnú  vôňu  svojho  poznania.  Je  to  tvoja  služba,  volanie  a
zodpovednosť spraviť Jeho Slovo poznané pred svetom. 

Preto počas životnej púte – vo svojom susedstve, sídlisku, pracovisku a kdekoľvek – káž a
vyučuj  Slovo.  Vytvor  žiakov  z  ľudí  vo  svojom  okruhu  kontaktov;  uč  ich  o  Bohu  a  živote
Kráľovstva. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem že si ma urobil služobníkom zmierenia. Beriem posolstvo Kristovej
spásy  do  môjho  sveta,  oboznamujem  ich  s  tajomstvami  tvojho  úžasného  Kráľovstva,  vynášam
utláčaných von z otrocva i temnoty a uvádzam ich do úžasnej slobody synov Božích, v Ježišovom
mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Matúš 28:18 – 20; 2.Timoteovi 4:2 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 4   &   Žalm 113 – 116

2.ročný Biblický plán: Lukáš 17:20 – 30   &   1. Samuel 4 
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VYBUDUJ SVOJ ŽIVOT SO SLOVOM

veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z 
neporušiteľného semena (1.Petrov 1:23).

Kresťanstvo  je  pulzujúci  život,  plný  víťazstva  cez  Slovo.  V skutočnom  kresťanstve  sa
nepotrebuješ trápiť s tým ako potešiť Hospodina. Duch Svätý ti pomáha žiť život viery ktorý Mu
prináša potešenie.  Jediné čo potrebuješ urobiť je venovať Pánovi pozornosť cez Slovo. Nažívaj
v Slove a podľa Jeho Slova. 

Keď žiješ podľa Božieho Slova, nebudeš potrebovať hľadieť na svoj život a kontrolovať či
tešíš alebo netešíš Hospodina. K tomu aby si Ho potešil potrebuješ vieru (Židom 11:6) a viera je o
podniknutí činu na Slovo. 

Pán Ježiš pre nás opísal život a múdrosť človeka, ktorý koná na Božie Slovo. Podľa Majstra
„Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla
povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený” (Lukáš
6:48). 

Pripomína to čo hovorí Jakub 1:22 – 25: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi,
ktorí  oklamávajú sami seba. Lebo ak  je  niekto poslucháčom slova,  a  nie  činiteľom, podobá sa
mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol,
aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč,
ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.”

Keď máš svoj život vybudovaný na Slove, navždy ostaneš pevne a neochvejne stáť dokonca
aj v centre tej najprudšej búrky. Božie Slovo urobí z teba to čo Hospodin chce aby si bol a to bez
námahy. Pamätaj si na slová Ježiša v Matúšovi 4:19 kde povedal „ ... Poďte za mnou a urobím vás
rybármi ľudí!”  Jediné čo potrebovali urobiť bolo nasledovať a On bol pripravený urobiť z nich
úspech. Slovo ťa zachová v zdraví, sile a víťazstve a ty zažiješ bezprecedentný posun, pokoj a
prosperitu vo svojom živote. 

MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za tvoje pôvabné, osvietivé a inšpirujúce Slovo, ktoré ma kontinuálne

buduje nahor a smeruje na kurz vpred. Som kompletne oddaný voči službe Slova, cez študovanie
a meditovanie. Preto kráčam v zdraví, sile a víťazstve, pokoji a prosperite v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 1:25; Skutky 20:32; Lukáš 6:48 – 49
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 5   &   Žalm 117 – 118 
2.ročný Biblický plán: Lukáš 17:31 – 37    &   1.Samuel 5 – 6 
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JE TO CELÉ O TVOJEJ LÁSKE K NEMU

Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci 
umreli (2.Korintským 5:14). 

Apoštol Pavol v našom úvodnom čítaní nerozprával o Kristovej láske voči nám, ale o našej
láske k Nemu a to ako nás tá láska núti stáť pred pravdou evanjelia, bez ohľadu na opozíciu. Práve
Pavlova láska pre Krista bola tou hnacou silou stojacou za jeho ohromnou vášňou kázať a brániť
pravdu evanjelia. 

Prečítaj si Galatským 2:11 – 21 a všimni si ako Pavola bránil pravdu evanjelia dokonca aj
pred Petrom. Hovorí tam „Ale keď prišiel Peter do Antiochie, priamo do tvári som sa postavil proti
nemu, pretože bol hoden odsúdenia.  Lebo prv,  než boli prišli  niektorí  od Jakoba, jedal spolu s
pohanmi. Ale keď prišli, uťahoval sa a oddeľoval bojac sa tých z obriezky. A s ním spolu pokrytecky
robili aj ostatní Židia, takže aj Barnabáš bol spolu zavedený ich pokrytectvom …”  (Roháčkov)
prečítaj si celú refenciu až po verš 21. 

V dvadsiatom verši sa oddal „S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo
mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal
sám seba za mňa” Aké mocné presvedčenie! Je to celé o tvojej láske k Nemu! 

Tá láska musí byť kontrolnou myšlienkou, navádzajúcim princípom tvojho života. Nemalo
by záležať ako intenzívna či divoká je opozícia; ty musíš bez zaváhania stáť v obrane Kristovho
evanjelia! 

Ako  veľmi  Ho  miluješ?  Ak  si  vo  svojom srdci  myslíš,  že  tvoja  láska  k  Nemu  nie  je
dostatočná, tu je čo potrebuješ urobiť: otvor svoje srdce k Pánovi v modlitbe a povedz „Pán Ježiš,
milujem ťa, naozaj s celým svojim srdcom a naveky tak chcem robiť – milovať Teba a činiť tvoje
Slovo.“ Keď urobíš také vyznanie svojej lásky k Nemu, zažiješ veľkú motiváciu a tvoja vášeň pre
evanjelium sa navýši. 

Tvoja láska k Ježišovi Kristovi znamená pre Boha viac ako čokoľvek iné Mu dokážeš dať.
Preto Ho miluj a celým svojim srdcom a dokáž to zachovaním Jeho Slova. Aleluja (pozri Ján 14:15
& 21). 

VYZNANIE
Pane moja láska k Tebe je veľká motivačná sila čo stojí za mojou ohromnou vášňou pre

evanjelium.  Som  poháňaný  touto  láskou  kázať  evanejlium  a propagovať  ho  rýchlo  a urgentne
pokiaľ celý svet nebude poznať o tvojej láske v Kristovi Ježišovi. Amen. 
Rozšírené štúdium: Marek 12:30; 1.Jánov 5:3 (študijná Biblia); Ján 14:15 – 21
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 6   &   Žalm 119:1 – 112
2.ročný Biblický plan: Lukáš 18:1 – 8   &   1.Samuel 7 – 8 
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VEČNÝ ŽIVOT: UŽ HO MÁŠ

A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má 
Syna, má život (1.Jánov 5:11 – 12). 

Pán Ježiš v Jánovi 5:26 povedal „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal
život v sebe.” V našom úvodnom verši čítame ako nám Boh dal večný život. Vela ľudí to berie ako
sľub od Hospodina pritom to tak vôbec nie je. Ide o “imanie” v Kristovi pre tento súčasný okamih.
Tebe patrí večný život už TERAZ!

Keď si sa znovuzrodil, dostal si do svojho ducha život a charakter Hospodina a stalo sa tak v
reálnom čase. Večný život, ktorý predstavuje  život a náturu Boha by mal mať dopad aj na tvoje
fyzické telo. O tom nám hovorí Biblia:  „A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z
mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí …”  (Rímskym
8:11). 

Spomenutý verš sa stal realitou u teba v momente keď Kristus prebral Jeho príbytok v tebe.
Do toho času tvoje k zániku odsúdené telo bolo zrazu oživené. Keby len Cirkev dospela do tejto
skutočnosti! Musí sa to stať čímsi, o čom máš vedomie každý deň. 

Ján píše v 1.Jánovom liste 5:13 „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby
ste vedeli,  že máte večný život  …” Večný život sa nachádza v Ježišovi Kristovi; a tento  život On
poskytuje každému kto uverí. 

Dôvod prečo sa niektorí trápia so svojim zdravím je nedostatok porozumenia i vedomia o
večnom živote. Večný život nie je náchylný na ochorenie, pretože je smrti a chorobe odolný! Tvoje
fyzické telo sa stalo žijúcim chrámom živého Boha. Vieš čo to znamená? 

Slovo prehlasuje: ak je Kristus vo vás, hoci tele je mŕtve pre hriech, Duch mu dáva život pre
spravodlivosť (Rímskym 8:10). Pavol sa nechal počuť v Kolosenským 1:27  „ ... Kristus vo vás,
nádej slávy.” Nech je požehnaný Hospodin! 

VYZNANIE
Kristus vo mne žije! Jeho božská moc mi udelila všetko potrebné k tomu aby som žil zbožný 

a triumfálny život, napĺňal moje nebeské určenie v Ňom. Som Boží človek, plný milosti a božských 
vecí. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Ján 17:1 – 3; 1.Ján 5:11 – 13
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 7   &   Žalm 119:113 – 176
2.ročný Biblický plán: Lukáš 18:9 – 17   &   1.Samuel 9 
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OHODNOŤ VLASTNÉ SNAŽENIE PRI ZÍSKAVANÍ DUŠI 

Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, 
že je vo vás Ježiš Kristus? Ak nie, znamená to, že ste sa presvedčili (2.Korintským 13:5).  

Jeden z anglických prekladov (MSG) podáva náš úvodný veraš naozaj prekrásne. Hovorí sa
tam „Otestuj seba či pevne stojíš vo viere. Nedaj sa uniesť tým, že pokladáš všetko za automatické.
Potrebuješ pravidelnú kontrolu ...“  To je jedna z vecí akú sa ako kresťan musíš naučiť robiť pre
seba; podrobiť sa čestnému seba ohodnoteniu ako ďaleko si už dorástol a rastieš na svojej ceste
viery. 

Napríklad by si mal byť schopný ohodnotiť svoje snaženie získavať duše. Urob to z času na
čas. Preskúmaj vlastné presvedčenie ohľadne evanjelia. Ak si kresťan už dlhší čas a dostávaš do
seba Slovo, bolo by nevhodné ak potrebuješ byť stále prehováraný alebo „povzbudený“ aktívne
získavať duše pre Krista. Mal by si byť motivovaný cez Ducha. 

Pamätaj si evanjelium Ježiša Krista je jediná nádej pre dnešný svet a žiadna obeta nemôže
byť príliš veľká pre tento účel. Pavol povedal „ … beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium!“
(1.Korintským 9:16). Podstúp čestné zhodnotenie o svojom zapojení sa k získavaniu duší. Nehovor
slová ako „to je len pre pastorov a lídrov v cirkvi“ nie! Jedná sa o osobnú zodpovednosť každého
kresťana. Urči si svoje ciele aký počet duší získaš pre Krista a urob to. 

Podobá sa to čo čítame v podobenstve o rozsievačovi; Ježiš povedal „ … Ajhľa, rozsievač
vyšiel rozsievať“  (Matúš 13:3). Zasiate zrná čo padli na dobrú pôdu vyprodukovali úrodu:  „ …
jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú, iné tridsaťnásobnú“ (Matúš 13:8). Zasiate zrno „prinieslo
/ vydalo zo seba!“ Otázka potom znie na akej úrovni „vydávaš zo seba ty“; reprodukuješ duše pre
Kráľovstvo? 

Ešte stále sa nachádzaš pri „tridsaťnásobku“ ktorý si dosahoval krátko po tom ako si dal
svoje srdce Kristovi? Mal by si sa dostať na úroveň stonásobku. Inými slovami pusti sa  kompletne
do evanjelia, akoby osloviť svet záviselo len na tebe. To je ten správny postoj aký musíš mať čo sa
evanjelia týka. 

Pozri sa spätne a navýš svoje oddanie voči evanjeliu. Ako tak urobíš Pán ti udelí viac milosti
pre vyššiu efetivnosť a kapacitu získať viac duší pre Krista. Aleluja! 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem lebo ma počítaš za verného. Vkladáš do mňa službu vyslobodiť tých
čo  sú  poviazaní  putami  temnoty  a  priniesť  ich  do  nádhernej  slobody  synov  Božích.  Viac  ako
kedykoľvek predtým, som totálne zapredaný pre získavanie duší, vedení tvojou milosťou viac ťažiť
pre Kráľovtvo Božie, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 1:16; 1.Korintským 9:16; Príslovia 11:30

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 8   &   Žalm 120 – 127

2.ročný Biblický plán: Lukáš 18:18 – 27   &   1.Samuel 10 
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ŽIVOT KRÁĽOVSTVA CEZ SLOVO 

lebo kráľovstvo Božie nie je len okázlivá reč; je to o prežívaní Božej moci (1.Korintským 
4:20 ang NLT). 

Božie Slovo je tak mocné, ono osvetľuje a odhaľuje Božie Kráľovstvo do tvojho ducha. Ako
študuješ a medituješ na Slove dochádza ku komunikácii medzi tvojim duchom a Božím Duchom. 

Čím viac Božieho Slova v tvojom duchu o to väčšie pochopenie Božieho Kráľovstva budeš
mať a zároveň Kráľovstvo bude pre teba viac reálne. Budeš si vedomí Kráľovstva, kráčajúc a žijúc
v ňom „teraz.“ Na základe poznatkov vložených do svojho ducha, budeš fungovať s princípami
Kráľovstva, ktoré prekryjú princípy tohto sveta i jeho okolnosti. 

Vždy zober službu Slova seriózne. Vedome investuj čas, energiu, zdroje do vzdelávania a
trénovania vlastného ducha. V našej cirkvi máme široký rezervoár vyučovaní pre buduvanie viery  i
rozvoj  tvojho  ducha.  Tieto  materiály,  dostupné  v  rozličných  formátoch,  si  môžeš  objednať
prihlásením sa na PastorChris Digital Library (Android, Apple store). Získaš prístup k audio a video
nahrávkam čo transformujú tvoj život. Výsledkom bude, že sa naučíš mať vedomie Kráľovstva pre
vždy víťazný a trimfálny život. 

To  ešte  nie  je  všetko!  Takisto  musíš  pomáhať  strateným  v  tvojom  svete  vstúpiť  do
rovnakého božského zážitku – triumfálneho Kráľovského života. Je naša zodpovednosť šíriť toto
posolstvo vo svete. 

Sme povolaní dostať ľudí von z temnoty a priniesť ich do Kráľovského svetla; to je dôvod
pre ktorý prišiel Ježiš: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ (Lukáš 19:10).
My sme tí, ktorí sa starajú, aby sa Jeho sen dnes uskutočnil. Aleluja!  

MODLITBA

Drahý Otec, radujem sa z investície Tvojho Slova do môjho ducha. Prináša mi osvietenie a
rozvoj. Som inšpirovaný, učený, trénovaný, vychovaný a opevnený pre život Kráľovstva, v Slove a
podľa Slova. Ostávam umiestnený pre veľké veci. Žijem triumfálnym a prospešným životom cez moc
a účinné dielo Tvojho Slova čo pôsobí vo mne, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Józue 1:8; 1.Timoteovi 4:15; 2.Timoteovi 3:16 – 17 

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 9   &   Žalm 128 – 134

2.ročný Biblický plán: Lukáš 18:28 – 34   &   1.Samuel 11 – 12 
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ON VŽDY  ROZPRÁVA

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu
a budem stolovať s ním a on so mnou (Zjavenia 3:20). 

Niekedy možno počas stretnutia v spoločenstve, sú tí ktorí v očakávaní prorockého slova,
videnia či demonštrácie daru Ducha ostanú zmätení ak nič podobné nezažijú. 

Avšak čítaním z 1.Korintským 14:32 ang NLT sa nám dostáva tušenie v čom by mohol byť
problém. Hovorí sa tam „Pamätaj si ľudia, ktorí prorokujú majú pod kontrolou svojho ducha a
dokážu čakať kedy príde na nich.“ Ak ty alebo niekto iný mal prorocké slovo a nevyslovíš ho, Boh
s tým nič nemá. Jeho netreba viniť. 

Častokrát si ľudia myslia „Ak mi Hospodin poskytne slovo proroctva, preberie kontrolu nad
mojimi hlasivkami a vypustí cez mňa slová!“ Tak to nefunguje; ty hráš rovnako určitú rolu. Mať
prorocké slovo k nabádaniu,  budovaniu alebo pre útechu ostatných ešte nezapiera tvoju vlastnú
vôľu vybrať si buď hovoriť alebo nehovoriť. 

Zakaždým musíme byť smelí a duchovne chytrí zachytiť Hospodinove signály a prehlásiť to
isté ako nám On dáva reč. Boh zakaždým rozpráva, ale ty musíš vytrénovať svojho ducha k tomu
aby ten ostal viac citlivý k Bohu a naladený na Jeho frekvencie. V takom prípade ako Hospodin
rozpráva, tvoj duch dokáže veľmi ľahko od Neho zachytiť signály s vôľou komunikovať to isté v
proroctve. 

Nestačí vedieť ako počuť od Hospodina so svojim srdcom, ty sa musíš naučiť vydať tie
slová. Neostaň ticho ani nepotláčaj keď prorocké slová bublinkujú v tebe. Ak je to na klasickom
stretnutí počkaj na ten vhodný čas a naznač, že máš slovo prípadne keď zavolajú na tých čo majú
slovo, maj odvahu podísť dopredu. Možno si to budeš musieť zapísať. Nasleduj inštrukcie od lídrov
kongregácie. 

Vždy si pamätaj, keď máš spoločenstvo s Pánom, On zaiste bude k tebe slúžiť  slová súladné
s Písmom. Je na tebe vydať von zo seba tie slová, ktoré On vložil do tvojho srdca podľa viery (čítaj
Rímskym 12). 

VYZNANIE

Vzacný Otec, som citlivý na prijímanie božskej rady od teba a ostávam naladený na tvoje
vedenie ohľadne môjho života a tých ľudí ktorých si zveril do mojej starostlivosti. Som smelý vydať
Tvoje  Slovo a budovať  telo  Kristovo,  nabádať  a utešovať  Ho na slávu a chválu  tvojho mena.
Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:26 – 32; Ján 10:27 

1.ročný Biblický plán: 1.Kronickým 10:1 – 13   &   Žalm 135 – 138

2.ročný Biblický plán: Lukáš 18:35 – 43   &   1.Samuel 13 
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ZASIEVANIE SLOVA

Vyšiel rozsievač (von), aby rozsieval svoje semeno … (Lukáš 8:5). 

Pán Ježiš uviedol podobenstvo o rozsievačovi v Lukášovi 8 hovoriac „Vyšiel rozsievač, aby
rozsieval svoje semeno...“ (Lukáš 8:5). Potom v jedenástom verši vysvetľuje ako  zasiate zrno bolo
vlastne  Božie  Slovo.  Treba  si  všimnúť  niečo  prekvapujúce  a  teda  fakt  ako  nepovedal  „Išiel
rozsievač, aby rozsieval svoje semeno.“ Namiesto toho nám hovorí „Vyšiel (VONKU) rozsievať
Slovo!“

To nám značí ako naša služba Slova je pre tých tam vonku; musíme ísť von aby sme zasiali
Slovo. Pripomína to veľké nariadenie v Markovi 16:15 „CHOĎTE“. Pán Ježiš povedal „ … Choďte
po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Potom vo verši 20 hovorí „Oni však vyšli a
kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.“
Vyšli von aby siali Slovo a kázali evanjelium. 

Tam vo svete kde sú hriešnici; to je naše pole pôsobnosti: rušné križivatky a rázcestia života;
kde sa stretávame so skazeným ľudstvom. Naša práca je zobrať evanjelium k týmto ľuďom, lebo
ono je Božia moc na spásu každému kto uverí. 

Bez  ohľadu na  to  čo  robíš,  zasievaj  a  káž  Slovo.  Vyhrávaj  duše,  viac  ako kedykoľvek
predtým, lebo čas je krátky. Buď nebojácny a rázny vo svojom snažení získavať duše. Nech nič
nerozptýli tvoju vášeň pre stratené duše. 

Možno si povieš „Čo ak ma nebudú počúvať?“ Netráp sa nad tým. Ježiš nám už povedal o
rozličných odpovediach aké dostaneme, keď načrtol podobenstvo rozsievača (čítaj Marek – 4:4 –
8). Stretneš takých, ktorí ťa zaiste budú počúvať a Slovo v nich prinesie ovocie spravodlivosti. To
by mala byť tvoja radosť a zameranie. 

Je na našej zodpovednosti,  bez ohľadu na odpovede aké k nám prídu naspäť, zasievať a
pokračovať s rozsievaním Slova. Pán ti udelil vrecko plné zrna. Ide o Jeho slová v tvojom duchu.
Nenechaj si ich len pre seba. Choď von (do sveta) a snaž sa presvedčiť stratených. Povedz im o
veľkej láske Otca, akú im cez evanjelium venoval. 

2.Korintským 5:11 hovorí  „Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí
…” Ty si Boží agent spásy – špeciále zapísaný medzi Hospodinovou armádou – predurčený obracať
hriešnikov z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu. 

MODLITBA

Drahý Otec,  ďakujem za moje zaradenie ako toho čo získava duše v  týchto posledných
dňoch, vyzbrojený s úžasným evanjeliom Krista. Som oddaný k urgentnému šíreniu evanjelia vo
svete. Tvoja milosť a sila sú činné vo mne, obraciam mnohých na spravodlivosť, v Ježišovom mene.
Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 2.Korintským 5:18 – 20

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:14 – 11:1   &   Žalm 139 – 141

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:1 – 10   &   1.Samuel 14 
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ZACHOVÁVAŤ PORIADOK

Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku! (1.Korintským 14:40). 
Jánove evanjelium kapitola 6 zaznamenáva pre nás nádherný zázrak, ktorý Ježiš vykonal.

Práve  skončil  vyučovanie  zástupu  o  veľkosti  päť  tisíc  mužov  (ženy  a  deti  neboli  započítané).
Vnímajúc ako dlho boli s Ním, niektorí z Jeho učeníkov Ho požiadali aby poslal ľudí preč, a tak sa
mohli ísť najesť. 

Avšak  Ježiš  sa  opýtal  „Čo  máte?“ Ondrej  odpovedal  „Je  tu  mladý  chlapec  čo  má  päť
jačmených  bochníkov  a dve  ryby.  Ale  to  je  nič  pre  takýto  zástup“ (Ján  6:9  ang  MSG).  Ježiš
ignoroval  ich  pochybnosti  a namiesto  toho  povedal  učeníkom  aby  všetkých  usadili  na  trávu
a pripravili ich na pokrm. 

Ježiš,  v tom  hluku,  nemohol  pre  nich  nič  urobiť.  Dožadoval  sa  určitého  usporiadania.
Povedal  „ ...  Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc”  (Ján
6:10). 

Nauč sa vo svojom živote udržiavať poriadok. Duch „nerozkvitá“ v chaotickej atmosfére.
Pokiaľ je v tvojom duchu nepokoj, nemôžeš efektívne kráčať s Duchom Svätým. On predsa nie je
autor zmätku (1.Korintským 14:33). 

Ak chceš  mať zázrak,  potom potrebuješ  poriadok.  To je  ten  chýbajúci  element  v živote
mnohých ľudí, keď uvažujú prečo ich obchádzajú zázraky. Nikdy sa nenájdi v ako z jedného či
onakého dôvodu kráčas v neporiadku; čo znamená kráčať naprieč účelu  Božieho Slova. Nasleduj
predpísaný poriadok usporiadania vecí. Nasleduj Slovo. Ak chceš božské výsledky konaj veci podľa
smeru Slova 

Zamysli sa nad tým ako Hospodin napomenul Mojžiša pre vybudovanie svätostánku podľa
stanoveného predpisov (Židom 8:5). Nemôžeš robiť veci svojim spôsobom. Božie veci musia byť
vykonané Božím spôsobom. On si ťa nebude ctiť ak si mimo. 

Zachovávaj poriadok a pozeraj ako sa veci pohnú. Nebudeš sa musieť namáhať s tým, aby sa
veci podarili. Pokiaľ kráčaš vo svetle Božieho Slova, podľa Jeho prevádzkového režimu, zakaždým
získaš Jeho česť a milosť.  

MODLITBA
Drahí  Otec,  som  kompletne  oddaný  k Tvojmu  Slovu  a chodím  podľa  Tvojich  božských

inštrukcíí  v  usporiadanom  spôsobe.  Odmietam  byť  neporiadny,  priečny,  nedisciplínovaný  či
neriadiť sa zákonom. Svižne a bez zaváhania konám na Tvoje inštrukcie. Tak každý deň zažívam
zázraky, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:40 (študijná Biblia); Židom 8:5 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 11:2 – 34   &   Žalm 142 – 145
2.ročný Biblický plan: Lukáš 19:11 – 19   &   1.Samuel 15



28 Pastor Chris

PLESAŤ V SÚŽENÍ

Sú služobníci Kristovi? Bláznivo hovorím: Tobôž ja! Viac som sa napracoval, viac naúpel vo
väzeniach, viac nazvíjal pod údermi, často som bol v nebezpečenstve smrti! Päťkrát po štyridsať
palíc bez jednej dostal som od Židov, trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal,
deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách (2.Korintským 11:23 – 25). 

Apoštol Pavol, počas svojej služby, zažil naozaj veľa utrpenia. Bol vážne prenasledovaný.
Prečítaj si znovu náš úvodný verš. V rôznych časoch čelil smrti, v istom bode keď sa ocitol vo
väzení ostal opustený všetkmi priateľlmi (2.Timoteovi 1:15). 

Napriek všetkému tomu súženiu pre evanjelium, v Rímskym 5:3 napísal  tak inšpirujúce
slová  a  časť  z  toho hovorí  „ …  sa  chválime aj  súženiami ...“ Aká len  požehnaná  myšlienka!
Znamená to, že ťažké časy môžu prísť, ale tie sú určené pre našu slávu. Aleluja! Jakub zopakoval to
isté v liste Jakuba 1:2  „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné
pokúšania.“ 

Nezáleží na probléme či prenasledovaní akému čelíš, raduj sa. Akákoľvek výzva pred ktorou
dnes stojíš je šitá na mieru len pre teba. Prišla na tvoje povýšenie a slávu. Nedaj si vyrušiť svoje
srdce.  Veci sa dnes môžu zdať akoby náročné a ťažké.  Navonok to môže vypadať akoby tvoje
vyznanie Slova a oddanosť k evanjeliu neprinášali žiadne výsledky; ostaň pokojný! Zachovaj svoje
zameranie na Kristovi a Jeho večnom Slove. 

Páči  sa  mi  inšpirujúci  spôsob komunikácie  Pavla  v  2.Korintským 4:16.  Povedal  „Preto
neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.“ Sme
nezničiteľní. Ďalej pokračoval vo veršoch 17 a 18: „lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa
nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je
totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“  

Drž sa Slova. Podobaj sa Abrahámovi keď proti  nádeji  v nádeji  uveril (Rímskym 4:18),
vediac nech príde čo príde ty zvíťazíš. Rímskym 12:12 nám hovorí ako sa máme radovať v nádeji a
ostať trpezlivý v súžení. Noc môže byť tmavá a dlhá, ale jej koniec garantovaný: radosť príde hneď
zrána. Sláva Bohu! 

VYZNANIE

Moja nádej je vybudovaná na Kristovi mojom Pánovi. Pokladám to za všetku radosť bez
ohľadu aké testy a skúšky prichádzajúce mojou cestou. Tlačím napred vo viere, lebo cieľ mám vždy
pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.  Mám istotu
večnej koruny slávy. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium: Matúš 5:10 – 12; Skutky 20:22 – 24

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 12   &   Žalm 146 – 150

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:20 – 27   &   1.Samuel 16
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TY AKO VZOR

Bratia, spoločne nasledujte môj príklad a všímajte si tých, ktorí žijú podľa formátu aký sme 
stanovili (Filipským 3:17 ang AMPC). 

Daniel  12:3  uvádza  „Ale  múdri  skvieť  sa  budú  ako  blesk  oblohy ...“  Preložené  slovo
„skvieť“  v  hebrejčinie  znie  „zâhar“  čo  medzi  inými  výrazmi  znamená,  inšpirovať.  A tak  ty  si
povolaný inšpirovať ostatných, dať im vedenie ako ich vzor. 

Presne na to myslel Ježiš keď povedal „Vy ste svetlo sveta ...“ (Matúš 5:14). Ako sme usídili
z úvodu, svetlo poskytuje vedenie. Na tom základe ako kresťan poznáš svoje volanie. Otázka však
znie, ako veľmi inšpiruješ ostatných? 

Ide o čosi duchovné. Vôbec to nie je o tom koľko ľudí sa chce obliekať alebo nosiť učes
podľa teba. Ak to je jediná inšpirujúca vec na tebe, potom ide len o telesné a to nie je dosť dobré.
Ľudia by mali byť motivovaní pohybom Ducha Svätého v tvojom živote. Dovoľ tým okolo seba
inšpirovať sa Božou láskou a múdrosťou vychádzajúcou z teba. 

Napríklad ohladne Daniela bolo prehlásené „ … excelentný duch bol v ňom ...“ (Daniel 6:3
ang KJV). On mal skvelú múdrosť. To isté by malo platiť aj o tebe. Nechaj Božie svetlo a Jeho
múdrosť vidieť v sebe. V takej miere, aby keď rozprávaš veľké kvapky múdrosti doslova plynuli z
teba von a požehnávali ľudí. 

Apoštol Pavol vydal hlboké a odvážne vyhlásenie, ktoré vidíme v našom úvodnom čítaní.
Dokážeš  povedať  rovnakú  vec  tým  čo  sú  okolo  teba?  Všimni  si,  že  nepovedal  „žite  podľa
Hospodinovho vzoru“ hoci aj ten je obsiahnutý v tom; miesto toho riekol „Nasleduj môj príklad.“ 

Odkedy si Boží(ia) muž / žena i Kristov človek, maj rovnaké vedomie vo svojom svete.
Práve ty si to svetlo v tmavom svete a tak by si mal žiariť vždy jasnejšie. Inšpiruj vlastný svet. Bol
si k tomu umocnení.  Choď a inšpiruj ostatných Pánovou cestou.  Staň sa príkladom a učiteľom
ostatných. Dovoľ ľuďom vidieť tvoje dobré dielo pritom ako oslavuješ Pána. 

VYZNANIE

Som svetlo sveta, vyslané na osvietenie môjho sveta. Také mám volanie v živote a ja ho
poznám. Stal som sa vzorom; kdekoľvek idem žiarim ako blesk na oblohe, inšpirujem mužov a ženy
na spravodlivosť. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 1:4 – 7; Matúš 5:14 – 16

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 13   &   Príslovia 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:28 – 40   &   1.Samuel 17 
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VYCHÁDZAŤ V  LÁSKE

Ostaňte tolerantní jeden k druhému a odpúšťajte si navzájom zakaždým ako jeden z vás má 
sťažnosť proti tomu ďaľšiemu. Musíte vedieť odpustiť jeden druhému tak ako Pán odpustil nám 
(Kolosenským 3:13 ang GNB). 

V dnešnom svete vietor intolerancie fúka naozaj silno. Je bežné nájsť tých, ktorí nedokážu
kontrolovať  svoju povahu.  Maličkosti  ich  rozzúria  a  spôsobia,  že  preukážu až  taký hnev čo je
nehodný kresťana. Vydajú zo seba komentáre ako „Nedokážem vystáť toho brata alebo tú sestru.“
Dokonca môžeš počuť ich nekonečné sťažnosti a pišťanie o budove zboru: „Nedokážem vystáť toto
miesto; už viac do tejto Cirkvi neprídem.“ Jednoducho majú ľudí, miesta a veci ktoré nedokážu
tolerovať. Nebuď taký! 

Uvažuj nad tým, Biblia uvádza „Jeho (Božím) dychom sa rozjasnilo nebo ...“ (Jób 26:13).
Duch Svätý stvoril celý svet a okrášlil nebesia. Napriek tomu sa On ostal tak pokorný a pôvabný až
prišiel do teba žiť. Vo všetkej Jeho veľkosti a vznešenosti ťa považuje za kvalifikovaného k tomu,
aby si ty bol Jeho domovom, Jeho živým svätostánkom. Nehľadiac na tvoje neduhy a výstrednosti,
On ťa stále miluje. Prečo by si potom mal, nech už z akéhokoľvek dôvodu, povedať ako nedokážeš
vystáť niekoho iného? Prečo neznášaš niekoho alebo máš voči nim odpor? 

Ak Duch Svätý mohol prísť do teba žiť, potom buď pokorný. Napodobňuj Ho, lebo Biblia
hovorí „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás ...“
(Efezským 5:1 – 2). Dovoľ  Mu stať sa tvojím zameraním. Ak miluješ Ježiša, preukážeš to v svojom
vzťahu k ostatným ľuďom. 

Náš  nosný  verš  hovorí  „Buďte  tolerantný  voči  sebe  ...“  Maj  pokoru  s  vychádzaním  a
tolerovaním svojich bratov a sestier v Kristovi. Biblia hovorí aby ani jeden „ … nemyslel o sebe
viac  ako treba ...“ (Rímskym 12:3).  Boh očakáva aby sme o sebe vysoko   uvažovali,  ale  to
neznamená povyšovať seba nad ostatných. 

Ak si  sa pristihol ako preukazuješ črty rozhorčenia a intolerancie,  vedome naprav svoju
kultúru so Slovom. Buď si istý vo svojom živote ventilovať jedine Božiu lásku. 

VYZNANIE

So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou i pôvabom sa stýkam s ostatnými, štedro
vyjadrujem Božiu lásku v mojom svete. Som tolerantný a láskavý voči ostatným, akceptujem ich
nedostatky i nedokonalosť, lebo Božia láska je hojne vyliata v mojom srdci cez Ducha Svätého.  

Rozšírené štúdium: Efezským 4:2; 1.Peter 4:8; 1.Tesalonickým 4:9

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 14   &   Príslovia 3 – 4

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:41 – 48   &   1.Samuel 18
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BUDOVANIE KRISTOVEJ CIRKVI

A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju 
nepremôžu (Matúš 16:18). 

Cirkev je pre Ježiša Krista dôležitá. Efezským 5:30 uvádza „lebo sme údmi Jeho tela.“ 
Cirkev predstavuje Jeho telo. Preto keď sa vyjadril „vybudujem svoju cirkev“ hovoril o tele 
Kristovom a to sme ty a ja i všetci naši bratia a sestry vo svete. Ako však môže vybudovať svoju 
cirkev keď už odišiel do neba? 

Biblia  hovorí  „A On ustanovil  jedných  za  apoštolov,  iných  za  prorokov,  zase  iných  za
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo
Kristovo“ (Efezským  4:11  –  12).  Slovo  „budovať“  v  tomto  kontexte  znamená  vzdelávať  a
povzniesť. Preto účel päťnásobnej služby darov je postaviť telo Kristovo.  On buduje svoje telo
práve cez nás. 

Ako sa všetci zaväzujeme k získavaniu duší uvádzaním mužov a žien ku Kristovi vrámci
nášej sfére kontaktov, budujeme tým Hospodinovu mocnú super štruktúru (stavbu)! Pamätaj si keď
Šalamún budoval pre Hospodina chrám, poslal odkaz Chirámovi a povedal „Prosím pošli materiál.
Dom  čo  chcem  postaviť  pre  Hospodina  je  majestátna  budova“  (čítaj  1.Kráľov  5).  Vieš  čo?
Veľkoleposť Kristovho tela je dnes  dokonca ešte väčia. Aleluja!

Biblia hovorí nedáme Mu odpočínku dovtedy pokiaľ  nespraví Jeruzelem chválou na zemi
(Izaiáš  62:7).  Pokým Cirkev Ježiša Krista  nebude  prezentovaná ako tá  najkrajšia  živá  vec  na
pozemskom povrchu. Sláva Bohu! 

Ako člen Jeho tela nezáleží na tom kde si bol. Aj ty sám sa buduješ; tvoja viera narastá;
stávaš sa silnejší každým dňom. V Skutkoch 20:32 Pán povedal „A teraz už porúčam vás Pánovi a
slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými.“ 

VYZNANIE

Som člen Jeho tela,  údov a kostí!  Moja viera sa silno buduje aby odrážala nepriateľov
života. Dnes a zakaždým mocne triumfujem. Pán buduje Jeho telo cez mňa i moju vitálnu pôsobnosť
pri šírení evanjelia. Chváľme Pána!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 12:27; Efezským 1:22 – 23 

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1 – 34   &   Príslovia 5 – 7 

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:1 – 8   &   1.Samuel 19 


